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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμ. 991/44619

Τ  ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
μετά την υπ’ αριθμ. 960/43571/02−04−2014 απόφαση, 
ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙ−
ΑΓΩΝΙΣΜΟ της υπ’ αριθμ. 3425/Χ.Δ/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
(αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1121), σε ευρώ ελεύθε−
ρο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη 
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την «Ανάθεση 
υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος 
Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της 
Χώρας» και επαναλαμβάνει αυτόν, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 3428/Χ.Δ/2014 Διακήρυξη, με τους ίδιους όρους 
και τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ

F
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    ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Αριθμ. 7162

  Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μει−
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93) 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά η 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 
4/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ. 11389/93), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιο−
μηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με 
ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με την καθ’ 
οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. 
Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να 

παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθεί−
σας δαπάνης ήτοι 1.000,00€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 
τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού−
μενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και 
θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρό−
σωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό 
και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχε−
ται στο ποσό των 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και προέρχεται από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ.

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και πα−
ραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση. Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 5η Μαΐου 
2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά 
την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια 
επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και 
το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα γρα−
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 
Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφε−
ρομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέ−
ντρο 28913−40400 (αρμόδιος υπάλληλος Μιχάλακας Δημ. 
28913−40311).

  Θραψανό, 3 Απριλίου 2014 

Ο Δήμαρχος
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

 1. To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑ−
ΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», με προϋπολογισμό 
δημοπράτησης 178.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 

1911



1912 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Φ.Π.Α). Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατη−
γόριες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπο−
λογισμό μελέτης 46.242,36€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και 
Ο.Ε, και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανο−
λογικά, με προϋπολογισμό μελέτης 95.626,60€ (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Εγνατία 
156, μέχρι την Πέμπτη 24/04/2014. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα, αρμόδιος υπάλ−
ληλος είναι η Γιαννακούδη Βασιλική τηλ. 2310891306, ενώ 
για θέματα τεχνικά οι Ειρήνη Δημούδη (για οικοδομικά), 
τηλ. 2310891208 και Αγγελική Μπαλτζή (για ηλεκτρομηχα−
νολογικά), τηλ. 2310 891312. FAX επικοινωνίας 2310 891255.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/4/2014, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρ−
θρου 5 του νόμου περί ΚΔΕ (Ν. 3669/08). Σε περίπτωση 
αναβολής, αυτός θα επαναληφθεί στις 7/5/2014, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο με επανάληψη 
της δημοσίευσης στον τύπο.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1η στην κατηγορία 
Οικοδομικά και Α1 με αναβάθμιση, Α2, 1η και 2η (για 
εντός νομού ή 2ης επιλογής) στην κατηγορία Ηλεκτρο−
μηχανολογικά αντίστοιχα, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους € 2.837,38 και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

6. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμμα−
τος Τακτικού Προϋπολογισμού. του Παν/μίου Μακεδονί−
ας, οικονομικού έτους 2014, με Κ.Α.Ε. 0863. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο.

  Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Επενδύσεων

ΧΑΡΡΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ
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    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. 5379

  Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προκηρύσσει επαναλη−
πτικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΑΝΤΙΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΗ− ΕΠΙΣΚΕΥH ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ» με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, προ−
ϋπολογισμού δαπάνης 14.932,206 (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από 
την ημερομηνία υπογραφής της. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 του μηνός ΜΑΪΟΥ 
του έτους 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 π.μ. έως 
11 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) στο Δημοτι−
κό Κατάστημα, οδός Στ. Καραγιώργη 2, μπροστά στην 
αρμόδια επιτροπή.

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα 
ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 22/05/2014 και 
ώρα 15:00.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά, 
νομικά πρόσωπα, υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη 
συγκεκριμένη παροχή. 

Επίσης κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφι−
οι χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική 
μορφή.

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στον 
διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπο−
λογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται.
Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης μαζί με την 

μελέτη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στην διεύ−
θυνση www.iraklio.gr. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα ανωτέρω τηλέφωνα.

  Ηράκλειο Αττικής, 28 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Αριθμ. 1741

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κα−
τερίνης   προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιου Μειοδο−
τικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάδειξη 
της μειοδότριας επιχείρησης για την κατασκευή του έρ−
γου: «Βιομηχανοστάσιο λυμάτων Σβορώνου» αριθμ. μελ. 
12/2014 και προϋπολογισμού εκατόν τριάντα χιλιάδων 
πενήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (130.057,46)€ 
προ ΦΠΑ σε αριθμημένα έντυπα της ΔΕΥΑΚ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29−04−2014 ημέρα 
Τρίτη στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κατερίνης οδός Σβορώνου 
17 στην Κατερίνη.

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή 
του διαγωνισμού με χρόνο λήξης 10.00 π.μ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.
Με την κατασκευή αυτή προβλέπεται να εξοπλισθεί 

το αντλιοστάσιο λυμάτων του Οικισμού Σβορώνου που 
περιλαμβάνει υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της Α2 και 

1ης τάξης για Η/Μ Έργα και στην 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ εφόσον είναι εντός Νομού, εγγεγραμ−
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1913

Β. Αλλοδαποί τεχνικοί οίκοι από χώρες της Ε.Ε ή του 
ΕΟΧ ή της Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα−

πάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/08.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ−
μένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομί−
σουν τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 
συμμετοχής και δηλώσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χα−
μηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 25 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.515,00€ δηλαδή 
2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και θα πα−
ρέχεται με ισόποση εγγυητική επιστολή ή γραμμάτια 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή χρεόγραφα 
κ.λπ. όπως ορίζεται στο άρθρου 24 του Ν. 3669/08. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
ΔΕΥΑΚ.

Για την παραλαβή της διακήρυξης, των τευχών της δη−
μοπρασίας και τα έντυπα προσφορών και για κάθε σχε−
τική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ Σβορώνου 17, τηλ. 2351045317 
(αρμόδια η Παπαδοπούλου Μαρία) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και στις 24/04/2014 (πέντε 
ημέρες πριν από την κατάθεση των Προσφορών), μετά 
την καταβολή παραβόλου 10€ στο ταμείο της ΔΕΥΑΚ.

  Κατερίνη, 3 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ
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    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.   Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Συντήρηση − αποκατάσταση βλα−
βών, φθορών και ζημιών σε εγκαταστάσεις ηλεκτρο−
φωτισμού οδών, φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και 
διαχείρισης − επιτήρησης κυκλοφορίας, αρμοδ. ΔΤΕ/
ΠΚΜ», με προϋπολογισμό μελέτης: 1.000.000 ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

2. Η διακήρυξη της δημοπράτησης έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπόδειγμα τύπου 
Β και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα−
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, μέχρι την 24−04−2014, 
ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313331173, 
FAX επικοινωνίας 2310 309263, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία ο Αθανάσιος Δόικος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29−04−2014, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε συμπληρωμένο έντυπο της 
Υπηρεσίας κατά το άρθρο 5 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−

νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη ανε−
ξαρτήτως νομού ή στην 4η τάξη με έδρα νομό της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα πα−
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο−
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.958,32 ευρώ 
και ισχύος 9 μηνών και 30 ημερών,από την ημέρα δη−
μοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Θ  εσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2014
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ−ΑΗΔΟΝΑ
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    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρ. Ε.Υ.Υ.Α.Π.: 517/04.04.2014

  H Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών − Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) διενεργεί ανοικτό 
διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με σκο−
πό τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: 
«Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών 
καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται 
στο ποσό των € 393.600,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομέ−
νου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 320.000 
− ΦΠΑ: € 73.600). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης 
μέχρι 30% του προϋπολογισμού του Έργου (περιλαμ−
βανομένου ΦΠΑ).



1914 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007−2013», στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός 
Πράξης: MIS 464022. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύ−
νουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 
συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0858.

Επίσημη γλώσσα η Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 27−05−

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: θα κοινοποι−
ηθεί με πρόσκληση προς όλους τους προσφέροντες.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ−
ξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας Ευρω−
παϊκής Ένωσης: 04−04−2014, ώρα Ελλάδας 10:49.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στο ΦΕΚ − Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων: 
04−04−2014.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα σε δύο οικονομικές εφημερί−
δες ευρείας κυκλοφορίας («Ημερησία» και «Ναυτεμπορική») 
και μια τοπική εφημερίδα («Ενημέρωση»): 04−04−2014.

Ημερομηνία ανάρτησης ολόκληρης της Διακήρυ−
ξης στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (www.
developathens.gr): 04−04−2014.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίτυπό 
της από τη γραμματεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (Ξενοφώντος 7, 
Τ.Κ. 105 57, Αθήνα, τηλ. 210−5201611, 210−3253123, φαξ: 210− 
3216653, 210−5222743, e−mail: vtsovola@developathens.gr) 
κατά τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ώρες 9:00 π.μ. έως και 17:00, ενώ το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα 
της: www.developathens.gr.

Οι υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επι−
στολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορί−
ες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, 
υποβάλλοντας ερωτήσεις προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι 
και την 09−05−2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων θα κοινοποιούνται στον υποβάλλοντα το 
ερώτημα, ενώ θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έως 20−05−2014 και ώρα 17:00.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 
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       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Αριθμ. 466231

  Ο ΟΣΕ Α.Ε διενεργεί τους παρακάτω ανοικτούς δια−
γωνισμούς:

1) Αριθμ. Διακήρυξης: 14019: Προμήθεια ειδών Ιματι−
σμού ελάχιστης προϋπολογιζόμενης αξίας #109.680,33# 
€ με ΦΠΑ 23%. Υποβολή προσφορών έως την 13η ΜΑΪΟΥ 
2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑ−
ΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, καθημερινά από 11.00 −13.00 
ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1−3, γραφείο 229, τηλ. 210−5297229−230, 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310−599117, 599122.

2) Αριθμ. Διακήρυξης: 14020: Προμήθεια Πλατφόρ−
μας εργασίας υδραυλική ψαλιδωτή αυτοκινούμενη με 
ηλεκτροκινητήρα, ελάχιστης προϋπολογιζόμενης αξίας 
#18.450,00#€ με ΦΠΑ 23%. Υποβολή προσφορών έως 
την 20η ΜΑΪΟΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ. 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, καθημερινά 
από 11.00 − 13.00 ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1−3, γραφείο 229, 
τηλ. 210−5297229−230, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 
2310−599117, 599122.

  Ο Προϊστάμενος ΔΙΠΕΦ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
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    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αριθμός Διακήρυξης 4/2014, 
με αριθμ. πρωτ. 15122/01−04−2014 

  1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός.
3. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.
4. Είδος σύμβασης προμηθειών: Σύμβαση Παροχής 

Υπηρεσιών.
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Μίσθωση 

250 κλινών για την στέγαση των σπουδαστών του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του στο Μεσο−
λόγγι (210 κλίνες) και στη Ναύπακτο (40 κλίνες), για 
τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015 και 2015−2016, με ανώτατη 
τιμή ανά κλίνη 5,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 

6. Συνολικός προϋπολογισμός: 850.000,00€ συμπερι−
λαμβανομένου Φ.Π.Α.

7. CPVS:  70130000−1
8. Τόπος παρεχόμενων υπηρεσιών: ΤΕΙ Δυτικής Ελλά−

δας στις πόλεις Μεσολόγγι και Ναύπακτο.
9. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
10. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015 και 2015−2016. 
11. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής ποσοστού 5% επί του ποσού που προκύ−
πτει βάσει του αριθμού των προσφερόμενων κλινών, επί 
της προϋπολογιζόμενης τιμής ανά κλίνη, συμπεριλαμ−
βανομένου Φ.Π.Α., επί 580 ημέρες και εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

12. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στις 29−05−2014 
ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ. ή να αποστέλλονται, με 
την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας δι−
ενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Ελληνική γλώσσα.

14. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Δικαίωμα Συμμετοχής: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα ή Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, που τηρούν νόμιμα 
στην Ελλάδα Επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο του 
Διαγωνισμού ή έχουν προς διάθεση κατάλληλα οική−



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1915

ματα (διαμερίσματα σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, 
τουλάχιστον πέντε (5) δίκλινα δωμάτια), που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου και 
Δήμου Ναυπάκτου αντίστοιχα. (β) Ενώσεις σχετικές με 
το αντικείμενο του διαγωνισμού που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 και (γ) Κοινοπραξίες.

16. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακή−
ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: την 02−04−2014.

17. Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο: την 11−04−2014.

18. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνι−
σμού: 29−05−2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην 
Πάτρα – Μ. Αλεξάνδρου 1 − Κουκούλι, από την αρμόδια 
επιτροπή.

19. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες−Παροχή 
εγγράφων−Αποστολή των προσφορών:

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 8:00 π.μ. έως 14:00 
μ.μ. στο ΤΜΑΠΠ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και στο τηλ.: 
2610 369416 (Ελένη Νταμάτη) email: edamati@teipat.gr. 

20. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα www.teipat.gr και στο 
Μεσολόγγι www.teimes.gr, στην ιστοσελίδα της Διαύγει−
ας www.app.diavgeia.gov.gr, στην Ιστοσελίδα του Επιμε−
λητηρίου Αχαϊας www.e−a.gr, του Επιμελητηρίου Ηλείας 
www.heliachamber.gr και του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας 
www.epimetol.gr, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
www.tee.gr, του Βιομηχανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
www.acci.gr, στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών www.
sev.org.gr, στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) www.etean.com.gr, στην Ιστοσε−
λίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος www.pde.gov.
gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμ−
βάσεων (ΚΗΜΔΣ), www.eprocurement.gov.gr απ’ όπου 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση και να 
κατεβάσει τη Διακήρυξη σε μορφή pdf.

  Πάτρα, 7 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
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    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Αριθμ. 2827/31−3−2014  

 Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝ−
ΔΑΝΕΙΟ» σύμφωνα με την 5/26−3−2014 απόφαση Δ.Σ, 
ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας 
8/4/2014 του Δημόσιου Ανοιχτού επαναληπτικού δια−
γωνισμού με Νo διακήρυξης 6/2014, για «Υπηρεσίες 
καθαρισμού των χώρων του νοσοκομείου και του ια−
τροπαιδαγωγικού κέντρου», προϋπολογισμού δαπάνης 
103.000,00 Ευρώ συμπ/νου του Φ.Π.Α. με τροποποίηση 
των προδιαγραφών. 

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται 
η 6/5/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία 
του νοσοκομείου μας ενώπιον επιτροπής. Ώρα λήξης 
υποβολής των προσφορών η 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν τις τροποποιημένες 
προδιαγραφές κάθε εργάσιμη ημέρα από το Γραφείο 
Προμηθειών. Επίσης έχουν αναρτηθεί και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου, Ερυθρού Σταυρού 40, Πάτρα, Τηλέ−
φωνο 2610−635141.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

  Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΚΙΑΣ
F
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Αριθμ. 1118

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δή−
μου Κω   διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του (ΕΚΠΟΤΑ), «Προμήθεια υδρομετρητών, 
σωλήνων και εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και 
αποχέτευσης» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
297.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερό−
μενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής 
ύψους 14.875,00€. Η εγγύηση αυτή πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. Σε περίπτωση προσφοράς για τα είδη 
της ΟΜΑΔΑΣ 1, 2, 3, 4 ή 5, η εγγυητική θα αφορά το 5% 
του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/05/2014, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, οδός 
Σκεύου Ζερβού 40. 

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηρι−
στικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Νικολάου Γιασεμή, (τηλ: 22420−23915, 24778). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης και της μελέτης στο γραφείο του τμήματος 
προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α., οδός Σκεύου Ζερβού 40, τηλ.: 
22420−23915, φαξ: 22420−26036, όλες τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες ή να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από 
το site της υπηρεσίας www.deyakos.gr. 

 Κως, 7 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
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    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. Η−2482/31−3−2014

  1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μα−
κεδ. − Θράκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 225/20−03−2014 
απόφασή της, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης 
για την κατασκευή του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΠΟ−
ΤΑΜΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 1.600.000,00 με Φ.Π.Α. 
και 1.262.703,17€ χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις (δαπάνη 
εργασιών με Ε.Ο και Γ.Ε. και απρόβλεπτα).
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., 
κ.λπ.) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), μέχρι 
24/04/2014.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 20,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συ−
νταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. υπόδειγμα τύπου «Β». 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοι−
νωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Παπαδοπούλου Ελένη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/04/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ανοι−
χτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, προσφορά με «επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669 
ΦΕΚ Α116/18.6.2008 (ΚΔΕ.)

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο−
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η τάξη του ΜΕΕΠ 
και στην 2η, 3η, 4η τάξη του ΜΕΕΠ για εντός Νομού, για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #25.254,07€# 
η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ η 
από Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο αρθ. 
27 παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 και να απευθύνεται προς την 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου και με ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ» με Κ.Α.Ε. 
2012ΕΠ031000000 της ΣΑΕΠ 031 και προκαταβολή δεν 
δύναται να χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

  Κομοτηνή, 20 Μαρτίου 2014 

Η Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ−ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δι−
ακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν−
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) κ.λπ. περί 
«Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΝΤΙΟΛIΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, 
ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο−
ρίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογι−
σμό 1.000.000,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β.

4. Η δημοπρασία θα γίνει την 29/4/2014, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γρα−
φεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 
80−88, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε−
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται).

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί,διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη 2η, 3η και 4η, στην κατηγορία ΟΔΟ−
ΠΟΙΙΑ, β) Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί−
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ) Προερχόμενες από ως 
ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο−
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, 
δ) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ−
μένων στην τάξη  1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ−
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕΠ 085/Τροπ. 1, 
με κωδικό έργου 2013 ΕΠ08500088) με πίστωση για το 
2014, 700.000 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δέκα έξι χιλιά−
δες εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα 
λεπτά (16.197,94 €), αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α., σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 3669/2008 
(ΚΔΕ), απευθύνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 15 παράγραφος 1 της διακήρυξης δημοπρασίας και 
ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εννέα μήνες.

8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορη−
θούν για την μελέτη του έργου κ.λπ. τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής, Λ. Συγγρού 
80−88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313−307−
308, μέχρι και την 24/4/2014 η αέρα Πέμπτη. Τα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους 
στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

9 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

  Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
Λ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθμ. Ε.Υ.Υ.Α.Π.: 509/03.04.2014

Η   Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών − Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) διενεργεί ανοικτό 
διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με σκο−
πό τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: 
«Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων» και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται 
στο ποσό των € 541.200,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 440.000,00 
ΦΠΑ: € 101.200,00). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης 
μέχρι 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμ−
βανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007−2013», στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός 
Πράξης: MIS 464022. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύ−
νουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 
συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0858.

Επίσημη γλώσσα η Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 26−05−

2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτό−
κολλο).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: θα κοινοποι−
ηθεί με πρόσκληση προς όλους τους προσφέροντες.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ−
ξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας Ευρω−
παϊκής Ένωσης: 03−04−2014, ώρα Ελλάδας 11:06.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στο ΦΕΚ − Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων: 
04−04−2014.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα σε δυο οικονομικές 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας («Ημερησία» και «Ναυ−
τεμπορική») και μία τοπική εφημερίδα («Ενημέρωση»): 
03−04−2014.

Ημερομηνία ανάρτησης ολόκληρης της Διακήρυ−
ξης στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (www.
developathens.gr): 03−04−2014.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίτυπο 
της από τη γραμματεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (Ξενοφώντος 7, 
Τ.Κ. 105 57, Αθήνα, τηλ. 210−5201611, 210−3253123, φαξ: 210−
3216653, 210−5222743, e−mail: vtsovola@developathens.gr) 
κατά τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ώρες 9:00 π.μ. έως και 17:00, ενώ το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα 
της: www.developathens.gr.

Οι υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επι−
στολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορί−
ες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, 
υποβάλλοντας ερωτήσεις προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι 
και την 09−05−2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων θα κοινοποιούνται στον υποβάλλοντα το 
ερώτημα, ενώ θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδατης 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έως 19−05−2014 και ώρα 17:00.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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